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Od wiosny tego roku firma Güntner zaczęła stosować w swojej siedzibie w Fürstenfeldbruck
kolejną aparaturę pomiarową. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość wykorzystywania
komory pomiarowej nie tylko do badania stężenia CO2 i NH3, lecz także do przeprowadzania
pomiarów wydajności i przepływu powietrza. Ponadto wkrótce będzie możliwe dokonywanie
pomiaru poziomu hałasu.
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Pomiary stężenia CO2 i NH3

  

Komora została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem wymogów normy EN 327/328
oraz pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów wydajności w szerokim zakresie
termicznych warunków brzegowych. Aparatura pomiarowa jest skonstruowana w sposób
umożliwiający zarazem przeprowadzanie prób odszraniania i odmrażania. Pomiarom
poddawane mają być przede wszystkim chłodnice gazu i skraplacze CO2 oraz parowniki CO2 i
NH
3
.

  

  

  

Możliwość przeprowadzania pomiarów przepływu powietrza od 2018 roku
W tym roku w nowym laboratorium przeprowadzane będą przede wszystkim badania
wydajności. Na początku przyszłego roku (2018) ustalone zostaną szczegóły dotyczące
projektowania i wymiarowania odcinka do pomiaru przepływu powietrza. 

  

W tym celu zostanie on połączony za pośrednictwem otworu (2 x 2 m) w suficie z układem
kanałowym zainstalowanym nad komorą. Maksymalny przepływ powietrza może osiągnąć 30
000 m3/h. Ponadto od 2018 roku będzie istniała możliwość dokonywania pomiarów poziomu
hałasu.

  

  

  

Pomiary jako przygotowanie do certyfikacji Eurovent obejmującej urządzenia CO2
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Dokonywanie pomiarów w urządzeniach CO2 służy jako przygotowanie do rozszerzenia
certyfikacji Eurovent na tego typu instalacje. Dotychczas brakowało niezależnych laboratoriów,
w których można było przeprowadzać określone badania. Obecnie laboratorium TÜV Süd jest w
trakcie budowy. Następnie przewidziane jest także poddanie certyfikacji Eurovent takiej grupy
urządzeń, jak chłodnice gazu CO 2 oraz parowniki
CO 2 DX.
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